•
•
•
•

daje konkretne usmeritve za uveljavljanje
njenih pravic in predlaga možne rešitve,
svetuje osebi glede uveljavljanja njenih
pravic,
prizadeva si za spoštovanje pravic in
zasebnosti osebe,
preverja, ali se za osebo vodi evidenca o
omejevanju pravic oseb, evidenca o
uporabi posebnih varovalnih ukrepov in
evidenca o zdravljenju s posebnimi
metodami zdravljenja

Oseba
zastopnika
izbere
iz seznama
zastopnikov s pisnim pooblastilom. Če oseba
zastopnika ne izbere, ga lahko zanjo pooblasti
najbližja oseba. Pooblastilo lahko oseba kadar
koli prekliče na kakršen koli način. Za
mladoletnika in za polnoletno osebo, ki ji je
odvzeta poslovna sposobnost, zastopnika
pooblasti zakoniti zastopnik.
INFORMACIJE

PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA
IDRIJA

Naš naslov:
PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA
Pot sv. Antona 49
5280 IDRIJA
Tel.: +386 (0) 5 373 44 00
Fax: +386 (0) 5 377 36 51
E-naslov: psihiatrija@pb-idrija.si

PRAVICE
OSEB V ODDELKU POD
POSEBNIM NADZOROM
IN
V NADZOROVANI
OBRAVNAVI

Več o uresničevanju svojih pravic, o možni
pritožbeni poti, v primeru, ko domnevate, da so
vam posamezne pravice kršene, lahko prejmete
tudi pri:
Varuhu človekovih pravic:
Tel.: 01/475 00 50 ali 080 15 30
Zastopnikih pravic oseb na področju
duševnega zdravja:
Brigita Žajdela, tel.: 051 276 227,
Nevenka Močnik, tel.: 051 276 229 ali
Lidija Kristančič, tel.: 051 276 225
Zastopnikih pacientovih pravic:
Klemen Šuligoj, tel.: 051 331 508
Jožica Trošt Krušec, tel.: 041 667 501
Okrajnem sodišče v Idriji
Tel.: (05) 373 45 50

Izdala: Psihiatrična bolnišnica Idrija
Sektor za splošne zadeve
Avtor besedila: Bogdan Tušar, univ. dipl. prav.,
Odgovorna oseba: Bogdan Tušar, univ. dipl. prav., direktor
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INFORMACIJE

ZDRAVLJENCEM
IN SVOJCEM

SPLOŠNO

POSTOPEK ZA OMEJITEV PRAVIC

Pravica do sprejemanja obiskov

Bolnišnica osebi v času obravnave v oddelku
pod posebnim nadzorom in v nadzorovani
obravnavi zagotavlja spoštovanje človekovih
pravic in temeljnih svoboščin, zlasti njene
osebnosti, dostojanstva ter duševne in telesne
celovitosti

O omejitvi pravic na predlog direktorja
bolnišnice v dveh dneh od prejema predloga s
sklepom v nepravdnem postopku odloči
Okrajno sodišče v Idriji.

Oseba ima pravico sprejemati obiske v skladu s
hišnim redom psihiatrične bolnišnice.

PRAVICE OSEB

Pravica do dopisovanja

Pravice, ki se zagotavljajo osebi v oddelku pod
posebnim nadzorom so:
• pravica do dopisovanja in uporabe el. pošte,
• pravica do pošiljanja in sprejemanja pošiljk,
• pravica do sprejemanja obiskov,
• pravica do uporabe telefona,
• pravica do gibanja,
• pravica do zastopnika.

Osebi je omogočeno dopisovanje, pri čemer se
zagotavlja tajnost vsebine sporočil vseh oblik
dopisovanja. Oseba ima pravico do uporabe el.
pošte v skladu z možnostmi bolnišnice. Oseba
ima pravico sprejemati pisanja od državnih
organov, organov lokalnih skupnosti, nosilcev
javnih pooblastil in odvetnika ter se obračati
nanje z vlogami za varstvo svojih pravic in
pravnih koristi preko psihiatrične bolnišnice v
zaprtih kuvertah.

Pravici, ki se zagotavljata osebi v nadzorovani
obravnavi, sta:
• pravica do gibanja,
• pravica do zastopnika.
OMEJITEV PRAVIC
Omejitev pravic, razen pravice do zastopnika, je
dopustna, če je to nujno potrebno, ker:
• oseba ogroža svoje življenje ali življenje
drugih ali
• huje ogroža svoje zdravje ali zdravje drugih
ali
• povzroča hudo premoženjsko škodo sebi ali
drugim.
Pravica se lahko omeji le v tistem obsegu, ki je
nujno potreben za dosego namena, zaradi
katerega se pravica omejuje. Pri omejevanju
pravic se uporabi najmilejši ukrep, ki se izvaja
najkrajši možni čas.

OPIS PRAVIC

Pravica do pošiljanja in sprejemanja pošiljk
Oseba ima pravico sprejemati in pošiljati
pošiljke preko bolnišnice. Oseba lahko
sprejema pošiljke s hrano, denarjem, perilom,
osebnimi in drugimi predmeti ter časopisi in
knjigami.
Nadzor nad vsebino prejetih pošiljk ob
prisotnosti osebe opravljajo zaposleni, ki jih za
to pooblasti direktor bolnišnice, v primeru, če je
ogrožena varnost osebe, drugih ali bolnišnice.
Pravica do uporabe telefona
Psihiatrična bolnišnica osebi v oddelku pod
posebnim nadzorom omogoča telefonske
pogovore. Stroške telefonskih pogovorov si krije
oseba sama.

Psihiatrična bolnišnica zagotovi osebi obisk
najbližje osebe in drugih najmanj dvakrat
tedensko.
Obiski osebe se, če tega ni mogoče izvesti v
bolniški sobi, zagotovi v posebnih, primerno
opremljenih prostorih.
Obisk se lahko prekine le:
• če škodljivo vpliva na zdravstveno stanje
osebe,
• če oseba ali njen obiskovalec motita druge
ali
• če je ogrožena varnost osebe, drugih ali
bolnišnice.
Zoper prekinitev obiska je dovoljena pritožba
direktorju bolnišnice.
Pravica do gibanja
Oseba ima pravico do gibanja v oddelku pod
posebnim nadzorom in v nadzorovani
obravnavi, če z zakonom, ki ureja področje
duševnega zdravja, ni drugače določeno.
Pravica do zastopnika
V postopkih obravnave v oddelku pod
posebnim nadzorom in v nadzorovani obravnavi
ima oseba pravico do zastopnika.
Zastopnik opravlja predvsem naslednje naloge:
• osebo na primeren način informira o vsebini
njenih pravic ter načinih in možnostih
njihovega uveljavljanja,

